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Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017! 

 
 

 

Puheenjohtajalta 
 

Hei! Tervetuloa tämän vuoden viimeiseen jäsenlehtiseen. Mikä tapahtumarikas vuosi tämä on ollutkaan. 

Toivomme että olette nauttineet mukanaolosta ja seurasta tilaisuuksissa kuten Joulu Heinäkuussa, 

piknikeillä ja kävelyillä, bussiretki Juneen, maalauskurssi, leipomiskurssi, Kirjastopiknikki, Karaoke, 

vuosikokous ja Naisten Päivä. 

Canberran Suomi-Seura järjesti hiljattain Naisten Päivän. Se pidettiin 

Kansainvälisen kirkon tiloissa Macquariessa ja noin 80 henkeä 

osallistui. Teemana oli “Nauru on parasta lääkettä”. Tarkoituksena 

oli saada ihmiset ajattelemaan miten naurulla on posiitivinen 

vaikutus jokapäiväiseen elämään. Siellä olikin paljon naurua ja 

kaikilla näytti olevan hauskaa. Kokeilimme muutamia “mahanauru” 

harjoituksia ja totesimme että kun joku alkoi nauramaan niin se 

tarttui muihinkin ja kaikki nauroivat, varsinkin kun tytöt yllättivät 

“kermapiirakka naamalle” esityksellä! 

Kaiken kaikkiaan se oli upea päivä ja järjestämme Naisten Päivän 

uudelleen tulevaisuudessa.   

Joulujuhlamme on tänä vuonna Austrian-Australian Klubilla Mawsonissa. Toivomme että tulette mukaan 

nauttimaan maukkaasta jouluateriasta, on kinkkua ja kalkkunaa, ja jälkiruokaa ja kahvia. Joulun tunnelmaa 

tuo musiikki ja tanssiakin voi, sekä ohjelmaan liittyy Revontulet tanhuryhmän esiintyminen.  Olemme 

pyytäneet Joulupukkia käymään lasten iloksi. Varmista Mirjalta mitä pitää tehdä jotta lapsenne saavat 

lahjan pukilta. 

Haluamme myös ottaa tilaisuuden tässä ja kiittää kaikkia vapaaehtoisiamme vuoden aikana ja lausua 

kiitollisuutemme teidän avustanne. Kaikki pienikin apu on ollut tärkeä emmekä olisi saaneet näin 

menestyneitä tapahtumia ilman teidän apuanne. Suuret kiitokset ja toivomme että saamme toimia 

kanssanne taas ensi vuonna. 

Johtokunnan puolesta haluan toivottaa teille kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. 

Lissi Chapelli 

Puheenjohtaja 
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Canberran Suomi-Seuran 

Joulujuhlaa 
vietetään lauantaina 26.11.2016 alkaen klo 18 

Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 

Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria, hyvää musiikkia, 

tanssia ja muuta ohjelmaa 

Saamme myös nauttia Revontulet tanhuryhmän ohjelmasta! 
 

Liput $35 jäseniltä, $50 ei-jäseniltä (lapset puoleen hintaan) 

Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun  
viimeistään 21.11.2016 mennessä 

(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon) 

Huomio: lippuja EI myydä ovella 
 

Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan 
Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@grapevine.com.au  

Debbie Virenius 0404 065 870 virenius@grapevine.com.au  

 

Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc., 52 

Faucett St, Latham ACT 2615). 

Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012-936, tilinumero 

3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät 
puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 

Tervetuloa viettämään hauska ilta hyvässä seurassa! 
 

 

 

 

 
Canberran Suomi-Koulu, Canberran Suomi-Seura, 

Canberran Kansainvälinen kirkko, Canberra FinnSupport Society ja  

Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta viettävät yhteistä 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAA 
Tiistaina 6.12.2016 klo 18 

Canberran Kansainvälisellä kirkolla 
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Ohjelmaa ja kahvitarjoilu 
Kaikki tervetulleita! 
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Canberran Suomi-Seuran 

KESÄKISAT  

Lauantaina & sunnuntaina 28. – 29.1.2016 klo 9 

Downer Oval, Melba St, Downer 

Tulkaa nauttimaan kisakeittiön perinteisistä herkuista  
sekä urheilusta raikkaassa ulkoilmassa  

 
Janoisille tiedoksi, että olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä. 

Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty. 
 

Tuokaa perhe ja ystävät mukaan viettämään seurallista viikonloppua! 

Tervetuloa! 

Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

 
 

Pesäpalloharjoitukset 
Pesäpallo harjoitukset ovat joka sunnuntai klo 9 Giralangin kentällä.  

Viikkopäivien harjoituksista keskustelemme sunnuntaisin. 

Kaikki tervetulleita! 

 

Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / (02) 6161 1739 

tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 

Cross Clubilla. Paikalla on tavallisesti suurin piirtein 20 henkeä, mukaanluettuna vieras tai pari, 

jotka tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta.  

 

Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia, 

tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä menee 

pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

 

Tänä vuonna kokoonnumme vielä 21.11 ja 5.12, jolloin vietämme joulujuhlaamme. 
Tammikuussa aloitamme taas maanantaina 16.1, ja sen jälkeen 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3 jne. 

 

 (Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain jos he ovat osallistuneet  kerhoon vähintään 8 kertaa 

menneen 12. kuukauden aikana).  

 

Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 

 
 



 Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi
lainata ilmaiseksi. 
kuukausi. 

 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydää

suomenkielisten kirjojen hankintaan. 

Tulkaa myös lainaamaan Suomen Suomi

 

Kirjasto on avoinna seuraavasti:  20.11, 4.12 ja 18.12. Ensi vuonna aukiolopäivät ovat 

12.3, 26.3 jne. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa oso

12.12. Ensi vuonna ohjelma jatkuu 2.1.2017, 23.1, 13.2, 6.3, 27.3, 17.4, 8.5

Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luteril

ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa.

edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. 

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

Canberran suomenkielinen radio alkoi 1977. Vuosien kuluessa kuuntelijoiden määrä on vähentynyt, vaikka 

lähetykset ovat nyt kuultavissa Internetin kautta Canberran ulkopuolellakin. Kuuntelijoita on arviolta enää 

10 - 20. Tämän vuoksi on suunniteltu ohjelman lopettamista 

tultua täyteen. 

SBS:n suomen kielisen ohjelman nettiosoite on 

ja ohjelma lähetetään torstaisin kello 13

CFS:n radio-ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin.

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa 

www.studyinfinland.fi. 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 
laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta.

 

Terveisiä ompelukerhosta! Ollaan askarreltu joulumyyjäisiin kaikkea kivaa. 

viimeinen ompeluilta on tiistaina 20.12.2016. Loman jälkeen aloitamme taas tiistaina 7.2.2017 

samaan aikaan ja samassa paikassa, klo 18 

kahvi ja herkuttelu hetken työn lomassa

Oikein hyvää joulua ja lomaa kaikille toivoo 

Tiedustelut Anita Salonen 62310361.
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Kirjasto 

Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi 
 Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan.  

Tulkaa myös lainaamaan Suomen Suomi-Seura ry:n lahjoittamia uusia kirjoja. 

20.11, 4.12 ja 18.12. Ensi vuonna aukiolopäivät ovat 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

Radio 2XX FM 98.3 MHz 

ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat

12.12. Ensi vuonna ohjelma jatkuu 2.1.2017, 23.1, 13.2, 6.3, 27.3, 17.4, 8.5 

Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 

ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa. Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus 

edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. 

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

inen radio alkoi 1977. Vuosien kuluessa kuuntelijoiden määrä on vähentynyt, vaikka 

lähetykset ovat nyt kuultavissa Internetin kautta Canberran ulkopuolellakin. Kuuntelijoita on arviolta enää 

20. Tämän vuoksi on suunniteltu ohjelman lopettamista vuoden 2017 aikana, 40 vuoden toiminnan 

SBS:n suomen kielisen ohjelman nettiosoite on www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish

ähetetään torstaisin kello 13-14 television radiokanavalla SBS3. 

ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin.

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 
laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta. 

Ompelukerho 
Terveisiä ompelukerhosta! Ollaan askarreltu joulumyyjäisiin kaikkea kivaa. 

viimeinen ompeluilta on tiistaina 20.12.2016. Loman jälkeen aloitamme taas tiistaina 7.2.2017 

samaan aikaan ja samassa paikassa, klo 18 Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner

työn lomassa ja maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta.

toivoo Anita. 

Tiedustelut Anita Salonen 62310361. 

14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

jolloin kirjoja ja videoita voi 
Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-

n $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

20.11, 4.12 ja 18.12. Ensi vuonna aukiolopäivät ovat 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 

ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM -aseman 

. CFS:n päivät ovat 21.11 ja  

ainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 

Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus 

edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. 

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä.  

inen radio alkoi 1977. Vuosien kuluessa kuuntelijoiden määrä on vähentynyt, vaikka 

lähetykset ovat nyt kuultavissa Internetin kautta Canberran ulkopuolellakin. Kuuntelijoita on arviolta enää 

, 40 vuoden toiminnan 

www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish 

ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin. 

on lisätietoja osoitteessa 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 

Terveisiä ompelukerhosta! Ollaan askarreltu joulumyyjäisiin kaikkea kivaa. Tämän vuoden 

viimeinen ompeluilta on tiistaina 20.12.2016. Loman jälkeen aloitamme taas tiistaina 7.2.2017 

Watson St, Turner Pidämme myös 

maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta.  
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 

Suomalaisten lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 – 11 Canberran  

suomalaisella luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner.  

Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin lauluihin ja tarinoihin. Pääsymaksuna kultakolikko. Tapaamme 

myös ulkona kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin klo 15 (toiseksi viimeinen sunnuntai) ACT Boundless 

Playground -leikkipaikalla. 

 

Voit liittyä ”Leikkiryhmä – Canberra” Facebook-sivulle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä. 

Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179. 

 

Facebook 
Älä unohda, että Canberra Finnish Societylla ja sen alajaostolla Canberra Finnish Social Groupilla on 

Facebook-ryhmäsivut. Jos olet Facebookissa, liity jompaankumpaan tai molempiin ryhmiin, jotta pysyt ajan 

tasalla tapahtumien suhteen ja voit keskustella muiden jäsenten kanssa. 

 
Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti) 

 

Tapahtumakalenteri 
La 19.11.2016 klo 12 FinnSupportin joulujuhla – Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. Hinta $30 (johon sisältyy suomalainen joululounas). (Mainitse 

myös, jos on tarve erikoisruokavalioon). Jos et ole vielä tehnyt varausta, niin 

ota yhteys allaoleviin FinnSupportin jäseniin, tilaa voi vielä olla. 

La 26.11.2016 klo 18 Suomi-Seuran joulujuhla (ilmoitus sivulla 2) 

La 3.12.2016 klo 12 Scandinavian Basaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 

Ti 6.12.2016 klo 18 Suomen itsenäisyyspäivän juhla - (ilmoitus sivulla2) 

Su 11.12.2016 klo 17  Kauneimmat joululaulut - Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres.,  

    Macquarie. Järjestäjnä Luterilainen seurakunta, Kansainvälinen seurakunta,  

    FinnSupport Society ja Suomi-Seura. Kaikki tervetulleita! 

La 17.12.2016 klo 12  Luterilaisen seurakunnan joulumyyjäiset – 22 Watson St, Turner 

    (Myyjäiset alkavat tasan klo 13). 

To 5. -  Su 8.1.2017  Luterilaisen seurakunnan Suvipäivät. Greenhillsin leirikeskus. Tarkemmat 

tiedot Tuulalta 0414 890 512, Päiviltä 0409 804 892 tai  

Jannelta 0452 397 717. 

La 28. – Su 29.1.2017 Canberran Suomi-Seuran Kesäkisat (ilmoitus sivulla 3) 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Society:n tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Raili Vesala   62887191 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 

Tiedustelut Canberran Suomalaisen Luterilaisen kirkon tilaisuuksista: 
Janne Pekkarinen  6247 9493 / 0452 397 717. 
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  Uutukainen in English 
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& https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 

 

 

 

Canberra Finnish Society wishes everyone 
a Merry Christmas and a  
Happy New Year 2017! 

 

 

A message from the President 
 

Hello and welcome to the last edition of our newsletter for 2016. What an eventful year it has been. We 

hope you have enjoyed coming along and participating and socialising at events such as Christmas in July, 

picnics and walks, the Junee bus trip, the painting workshop, the baking workshop, the library picnic, 

Karaoke, the CFS AGM and Women’s Day. 

Recently the Canberra Finnish Society hosted the 2016 Women’s 

Day. It was held at the Canberra International Church in 

Macquarie and approximately 80 people attended. The theme 

was ‘Laughter is the best medicine’. We aimed the program at 

making people think about how laughter has positive effects on 

your day and life. There was lots of laughter and people seemed 

to really enjoy themselves. We tried a few belly laughing 

exercises which showed that once someone started laughing it 

became contagious and everyone started laughing, especially 

when people got pies thrown in their faces.  

Overall it was a great day and we look forward to hosting it again 

in the future.  

 

Our Christmas party this year is at the Austrian-Australian Club in Mawson. Please come along and join in 

the Christmas cheer. There will be an Aussie style menu including roast meats and Christmas pudding, 

music and dancing, including a program from the Revontulet folk dancers who will be performing for us  

during the night. We have asked Santa to make an appearance and spoil the kids. Please be sure to find out 

from Mirja what you need to do to ensure your child receives a gift from Santa.  

 

We would also like to take a moment and thank all of our volunteers over the year and express our 

appreciation for your involvement. Every little bit helps and we would not have had such successful events 

without your help. Thank you and we look forward to working with you all again next year. 

 

On behalf of the committee I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. 

 

Lissi Chapelli 

President 
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Canberra Finnish Society’s 

Christmas Party 
Saturday 26/11/2016, 6pm 

Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 
 

The evening will include a delicious Christmas dinner, music, 

dancing and other entertainment. 

 

We will also be able to enjoy the Folkdance group Revontulet performance! 
 

Tickets $35 members and $50 non-members (children half-price) 

 

For dinner reservations we require bookings and payment by 21/11/2016 
 (Please advise also if you have special dietary requirements.) 

 
Please note that tickets will NOT be sold at the door  

 
Bookings, payment and inquiries to  

Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius1@grapevine .com.au  

Debbie Virenius 0404 065 870 viren ius@grapevine .com.au  

 

Payment can be made personally to the above persons, or by cheque / money order (payable to Canberra 

Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615). 

You can also pay via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012-936, account number 

3820 13025. Please ensure that your payment has a reference number (we request you use your 
telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie  

 

We invite you and your friends to come and enjoy a great evening in good company! 
 
 
 
 

Canberra Finnish School, Canberra Finnish Society Inc, 

Canberra International Church, Canberra FinnSupport Society and  

Canberra Finnish Lutheran church 

are celebrating 

FINLAND’S INDEPENDENCE DAY 

Tuesday 6/12/2016 at 6pm 
International Church 

50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Program and refreshments 

Everyone welcome! 
 

 
 



 

Saturday & Sunday 2

Downer Oval, Melba St, Downer

Come and enjoy the canteen’s traditional foods

Bring your family and friends for a great social weekend

For those with a thirst, the bar will 
to alcohol licensing legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks.

Inquiries Dan 0413 016 420 / 02 6161 1739 

Monday Group meets at 12 noon 

Southern Cross Club. These days we usually have around 20 people per meeting, including 

visitor or two, who come and join us for lunch and entertainment.

 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, birthdays, a trivia quiz 

and members presentations. Much humour is shared and lastly we have a raffle draw. All this takes a 

couple of hours in good company!  

 

Welcome to old and new members! 

 

Our meetings this year will be 21/11 and 

Next year our meetings start on Monday 16/1/2017 and then 

 

(Members are eligible for member benefits only if they hav

months). Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831

 

The Library is open every second Sunday, 12 

Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to 
borrow books and videos free of charge
book/video per month.

 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 

books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

documentaries. For sale at $1 each, and 

Come and check out the new books donated to us by Finland Society.

 

The library will be open as follows:   20/11, 4/12

12/2, 26/2, 12/3, 26/3 etc. Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.
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Canberra Finnish Society 

SUMMER GAMES 

Saturday & Sunday 28 - 29/1/2017 from 9am 

Downer Oval, Melba St, Downer 

Come and enjoy the canteen’s traditional foods 

plus sports in the open air! 

Bring your family and friends for a great social weekend

For those with a thirst, the bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due 
to alcohol licensing legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks.

Welcome to all! 

Inquiries Dan 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia 0423 054 166

 

 
Monday Group news 

at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 

These days we usually have around 20 people per meeting, including 

who come and join us for lunch and entertainment. 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, birthdays, a trivia quiz 

and members presentations. Much humour is shared and lastly we have a raffle draw. All this takes a 

 

21/11 and 5/12 which will be our Christmas party.
Next year our meetings start on Monday 16/1/2017 and then 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3 etc.

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 

Mirja Virenius 0409 830 831. 

Library 

The Library is open every second Sunday, 12 - 2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.

Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to 
borrow books and videos free of charge. Late fees remain the same at 50c per 

book/video per month. 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 

books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

documentaries. For sale at $1 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books. 

Come and check out the new books donated to us by Finland Society. 

20/11, 4/12 and 18/12. Next year the opening days will be 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 

 

Bring your family and friends for a great social weekend 

be serving beer and other drinks on both days. Please note that due 
to alcohol licensing legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks. 

or Mia 0423 054 166 

Catchpoles Room at Jamison 

These days we usually have around 20 people per meeting, including a 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, birthdays, a trivia quiz 

and members presentations. Much humour is shared and lastly we have a raffle draw. All this takes a 

5/12 which will be our Christmas party.   
30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3 etc. 

times in the previous 12 

2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to  
fees remain the same at 50c per 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 

books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

the proceeds will be used to order new Finnish books.  

and 18/12. Next year the opening days will be 15/1, 29/1, 
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Radio 2XX FM 98.3 
Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz 

and on http://www.2xxfm.org.au/. CFS broadcast days are 21/11 and 12/12. Next year the programs will 

be 2/1/2017, 23/1, 13/2, 6/3, 27/3, 17/4, 8/5. 

The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish Lutheran Church. The 

third Monday spot is vacant and may be filled with CFS material. The programs start at 7pm, but 

sometimes the previous program goes overtime. The program is cancelled if it has not started by 7.05pm. 

Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air occasionally.  

Canberra Finnish Language Radio started in 1977. Over the years the number of listeners has fallen, in spite 

of Internet service outside Canberra. There are about 10 - 20 listeners remaining. Discontinuing the 

program has been planned for sometime in 2017, after 40 years of service. 

SBS Finnish program’s website is www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish and the program is broadcast on 

Thursdays from 1pm to 2pm on TV’s radio channel SBS3. 

The CFS radio programs’ contact person at the moment is Sakari Mattila, 0408 533 474. If you have any 

requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari. 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. Performers are welcome, 
primarily songs, music and stories from the past. 

 

 

Baseball training 
Baseball training is every Sunday at 9am at Giralang Oval.  

Week day trainings will be discussed on Sundays. 

Everyone welcome! 

 

 Inquiries Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

Sewing Circle 

Greetings from the Sewing Circle! We have been busy making things for the Christmas Fete. Last 

meeting for this year will be Tuesday 20/12/2016, and after the break we start next year on 

Tuesday 7/2/2017 at the same place and time, 6pm at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, 

Turner. We also have a coffee and yummy refreshments break in between working and pay the church $5 

per person for electricity and room hire. Merry Christmas and have a lovely holiday, from Anita. 

Inquiries Anita Salonen 6231 0361. 

 

 
Finnish Play Group- Ages 0-5 

The Finnish Playgroup meets on Wednesdays 10 - 11am  

at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. 

Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. Gold coin donation to attend.  

We also meet once a month outdoors on a Sunday afternoon at 3pm (the second Sunday of each month) 

at ACT Boundless Playground. 

You can join the “Leikkiryhmä – Canberra” Facebook page for more regular updates. 

New members welcome! 

Please phone Emilia on 0421 274 787 or Lissi on 0432 681 179 
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Facebook 
Don’t forget that there are Facebook groups for the Canberra Finnish Society Inc., and also the  

Canberra Finnish Social Group. Please join if you’re on Facebook to keep up to date with all the events 

happening and speak with members of the community.  
 

 
Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home) 

 
 

Events Calendar 
 

 

Sat 19/11/2016, 12 noon FinnSupport Christmas party – Canberra International Church, 50 Bennelong 

Cres, Macquarie. Cost $30 per person (includes traditional Finnish foods). 

(Please advise if you have special dietary requirements). If you have not booked 

yet, contact the FinnSupport members listed below. There may still be room. 

Sat 26/11/2016, 6pm Canberra Finnish Society Christmas party (see notice on page 7) 

Sat 3/12/2016, 12 noon Scandinavian Bazaar – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla. 

Tues 6/12/2016, 6pm Finnish Indepence Day Celebration (see notice page 7) 

Sun 11/12/2016, 5pm Best Finnish Christmas Carols – Canberra International church, 50 Bennelong 

Cres., Macquarie. Organised by the Canberra International church, Finnish 

Lutheran church, FinnSupport Society and Canberra Finnish Society. All 

welcome! 

Sat 17/12/2016, 12 noon Finnish Lutheran church - Christmas Fete – 22 Watson St, Turner.  

 (Sale of baked goods starts promptly at 1pm) 

Thurs - Sun 5 – 8/1/2017  Finnish Lutheran church Summer Retreat. Greenhills Centre. More 

information from Tuula 0414 890 512, Päivi 0409 804 892 or  

Janne 0452 397 717. 

Sat - Sun 28 - 29/1/2017 Canberra Finnish Society Summer Games (notice on page 8) 

 

 

 

Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Raili Vesala   62887191 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 

Inquiries for Canberra Finnish Lutheran church events: 
Janne Pekkarinen  6247 9493 or 0452 397 717. 
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Canberra Finnish Society Inc (CFS) 
 52 Faucett St, Latham ACT 2615 
 Puh.joht. / President Melissa Chapelli 0432 681 179 
 Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen  0407 067 409 
 Sihteeri / Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 
   (02) 6278 4257 

Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian 

 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Melissa Chapelli  
  0432 681 179 
 Sihteeri/Secretary Kristina Pesu 0417 477 383 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Janne Pekkarinen (02) 6247 9493  

Canberran Kansainvälinen Kirkko — 

 Canberra International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
 Pastor Klaus Lehtimäki  (02) 6251 4149 
  mobile 0414 894 149 

Canberra FinnSupport Society Inc.  
Puheenjohtaja / President 
Sirpa Sarimaa-Knight (02) 6242 9234 
 

 
 

Pesäpallo — Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mr Dan Spännäri (02) 6161 1739 / 0413 016 420 

 Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor: Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu — Finnish Language School 
 Ma / Mon 16.30 — 17.45 (lapset / children) 

 Ma / Mon 17.15 — 19.00 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: Hanna-Mari Latham (02) 6161 9277  

  Canber rask@hotmail.com 

Canberran Suomi-radio — 
 Canberra Finnish Radio Program 
 2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai / Monday  

 Yhteys / Contact: Sakari Mattila 0408 533 474 

Suomen Suurlähetystö — Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600  6273 3800 
 

O s o i t t e i t a  -  D i r e c t o r y  
 



 

Canberra Finnish Society Inc. 
Newsletter – November 2016 

If not delivered, please return to: 

52 Faucett St 

Latham ACT 2615 
 

 
 
 
 
 


